Zamierzenia
dydaktyczno - wychowawcze
na marzec 2020r.
grupa „Mrówki”

 Zwierzęta z dżungli i sawanny
 Zwierzęta naszych pól i lasów
 Marcowa pogoda
 Wiosenne przebudzenia

Cele główne:
 Wdrażanie do dłuższych, logicznych wypowiedzi na określony temat;
 Usprawnianie narządów artykulacyjnych oraz rozwijanie słuchu
fonematycznego;
 Rozwijanie logicznego myślenia;
 Zapoznanie z wybranymi gatunkami zwierząt egzotycznych;
 Wzbogacanie wiedzy na temat życia pszczół i ich znaczenia w życiu
człowieka;
 Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków
atmosferycznych;
 Utrwalanie nazw pór roku oraz dostrzeganie regularności w ich
występowaniu;
 Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem
wiosny;
 Wzbogacanie wiedzy na temat pierwszych wiosennych kwiatów;
 Rozwijanie orientacji przestrzennej;
 Rozwijanie umiejętności liczenia i posługiwania się liczebnikami
porządkowymi;
 Rozwijanie umiejętności tworzenia zbiorów;
 Utrwalanie znajomości poznanych figur geometrycznych;
 Łączenie muzyki z ruchem, rozwijanie wyczucia ciała i przestrzeni;
 Rozwijanie umiejętności wokalnych;
 Rozwijanie sprawności manualnej i pomysłowości;
 Wzbogacenie doświadczeń plastycznych;
 Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole

Piosenka pt. „Dżungla”
1. Dżungla, dżungla,
taka wielka dżungla,
poplątane zwoje dzikich lian.
Mieszka sobie w bambusowej chatce.
Ambo Sambo – wielkiej dżungli pan.
Ref.:

Strusie mu się w pas kłaniają,
małpy na ogonach grają.
Ambo tu, Ambo tam,
Ambo tu i tam.
2. Ambo Sambo, doskonale znam go,
węża się nie boi ani lwa.
Dla swych dzikich,
leśnych ulubieńców
w dłoni coś smacznego zawsze ma.

Ref.: Strusie mu się w pas kłaniają,
na ogonach grają.
Ambo tu, Ambo tam,
Ambo tu i tam.

3.
4.

Piosenka pt. „Wiosenne przebudzenie”
1. Już rozgościła się wiosna,
słońce i kwiaty przyniosła.
Huśta się lekko na tęczy,
motyle i ptaki ślą wiośnie buziaki.
Ref.: Hop, hop, raz, dwa, trzy,
tańczymy z wiosenką ja i ty.
Nawet gdy z burzy wiosenny deszcz,
to tylko radośniej tak tańczyć przy wiośnie.
Hop, hop, raz, dwa, trzy,
bzyczą już pszczoły i kwitną bzy.
A całe miasto całusy śle,
bez wiosny było tu źle.
2. Słońce rozdaje promyki,
gonią się w lesie strumyki.
Mrówki zaczęły porządki,
a grube ślimaki ślą wiośnie buziaki.

Ref.: Hop, hop, raz, dwa, trzy…

